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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรแจ้งหยุดดำเนินงำนติดต่อกันเกินกว่ำหนึ่งปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สดุ 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
15/05/2015 11:06
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ1,3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และจาพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 ที่ได้หยุดดาเนินงาน
ติดต่อกันมาแล้วเกินกว่าหนึ่งปี
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
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3. ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั พ้นกาหนดหนึ่งปี
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยนื่ คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยนื่ คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันทีพ่ ิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

หมำยเหตุ

(สามารถยื่น
เอกสารได้ณ
ศูนย์บริการ
สารพันทันใจกรม
โรงงานอุตสาหก
รม, องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าทีพ่ ิจารณา 22 วัน
ระยะเวลาการแจ้งตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
มาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 และจัดทา
หนังสือแจ้งผูป้ ระกอบ
กิจการโรงงานพร้อมทั้ง
บันทึกการเปลีย่ นแปลงใน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานลาดับที่ 7

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนาม 7 วัน
ในใบอนุญาตฯลาดับที่ 7
และผู้อานวยการสานักลง
นามหนังสือแจ้งผู้ประกอบ
กิจการโรงงานและแจ้งผู้ขอ
ทราบผลการพิจารณา
(กรณีที่เป็นโรงงานที่ตั้งใน
เขตกรุงเทพฯ)

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบตั ิรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ

หมำยเหตุ

เทศบาล)
(การพิจารณา
แล้วแต่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบยอัน
ได้แก่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม,
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล)

(ส่วนงานที่
รับผิดชอบได้แก่
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม,
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล)
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ที่

1)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4)
กรณีเป็นโรงงาน
จาพวกที่ 3 หรือ
ใบรับแจ้งการ
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.2)
กรณีเป็นโรงงาน
จาพวกที่ 2
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

1

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

บัตรประชาชน กรมการปกครอง
และทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือ
เดินทางของ
ผู้แทนนิตบิ ุคคล
(กรณีบคุ คลต่าง
ด้าว)
บัตรประชาชน กรมการปกครอง
และทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว)
ของผู้ขออนุญาต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

(ห้ามสาเนา)

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(ออกไว้ไม่เกิน 3
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริษัทโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า)
(มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริษัทโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า)

0

1

ฉบับ

2)

3)

4)

หมำยเหตุ

(กรณี
ผู้ประกอบการเป็น
บุคคลธรรมดามี
การลงนามรับรอง
เอกสารโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือมอบ
อานาจพร้อมติด
อากรแสตมป์

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

5)

บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทางของผู้
6)
มอบอานาจ
(กรณีบคุ คลต่าง
ด้าว)
สาเนาทะเบียน
7) บ้านของผู้มอบ
อานาจ
บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทางของผู้รับ
8)
มอบอานาจ
(กรณีบคุ คลต่าง
ด้าว)
สาเนาทะเบียน
9) บ้านของผู้รับ
มอบอานาจ
บัตรประชาชน
10)
ของพยาน 2 คน

หมำยเหตุ
(กรณีมกี ารมอบ
อานาจต้องลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้า)
(กรณีมกี ารมอบ
อานาจ)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีมกี ารมอบ
อานาจ)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีมกี ารมอบ
อานาจ)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีมกี ารมอบ
อานาจ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

แบบฟอร์ม
กรมโรงงาน
หนังสือแจ้งหยุด อุตสาหกรรม
ดาเนินงาน(DIW08-AP-FS-03)

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(เป็นแบบฟอร์มที่
ทางราชการ
กาหนด)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีคำ่ ธรรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1,3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็บไซต์ : www.nakornnont.go.th
หมายเหตุ18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม่ ือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-
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วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

